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 .ِٓ اٌؾيٛأبد اٌزي رزثي في اٌٛاكي ٚاٌلٌزب.................... يؼل االثمبر ٚ - 17

 .اٌّبػش- 4. االثً- 3. االغٕبَ- 2 .اٌغبِٛص- 1

 .......................ِٓ ِصبيل اٌّيبٖ اٌّبٌؾخ في ِصز- 18

 .اٌجؾز اٌّزٛطػ- 4.  ثؾيزح اٌظل اٌؼبٌي- 3.   ٔٙز إٌيً-2. فزع رػيل- 1
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  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



 .اٌظٛاؽً اٌؼّبٌيخ- 4.  طيٕبء- 3.  اٌلٌزب- 2. اٌٛاكي- 1

. ٘ٛ اٌّصلر اٌزئيظي ٌٍّيبٖ اٌؼذثخ في ِصز...................... يؼل - 28

 .اٌجؾيزاد- 4.   اٌّيبٖ اٌغٛفيخ- 3.   ٔٙز إٌيً-2. االِؽبر- 1
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سماكوتربية الحيوان وصيد اال النشاط الزراعة  –(  جغرافيا )  الولمة الشاملة للدرس االمراجعة العا  

ي يقوم بها االنسان لسد احتياجاته يعرف بـ .....  -1
 العمل أو الحرفة التر

ي  النشاط االقتصادي النشاط السياسي  النشاط االجتماعي 
 النشاط الرياض 

 من أهداف النشاط االقتصادي توفتر احتياجات الفرد والمجتمع من ..........  -2

 كل ما سبق  المسكن الملبس الغذاء 

ي االنتاج  لـ .....  -3
 
 من أهداف النشاط االقتصادي توفتر فائض ف

اد  التعمتر  التخزين التصدير  االستتر

ي مرص ومنها  -4
 
 تتعدد االنشطة االقتصادية ف

 كل ما سبق  السياحة  الصناعة الزراعة

 من انشطة الخدمات  -5

 التعليم السياحة الصناعة  الزرعة 

ي يعمل معظم سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات تسمي بالمحافظات -6
 المحافظات التر

 الساحلية الصحروية الصناعية الزراعية

ي يعمل معظم سكانها بالرعي والتعدين تسمي بالمحافظات -7
 المحافظات التر

 الساحلية السياحية الصحراوية الزراعية

ي يعمل مظم سكانها  -8
ي االنشطة السياحية تسمي محافظاتالمحافظات التر

 
 بالصيد وبناء السفن والبعض ف

 صحراوية ساحلية سياحية زراعية

ي يعمل معظم سكانها بالصناعة والخدمات تسمي المحافظات ......  -9
 المحافظات التر

 الصحراوية السياحية الصناعية الزراعية

ي يعمل معظم سكانها بالسياحة تسمي  -10
 المحافظات ....... المحافظات التر

 الصناعية السياحية الساحلية الزراعية 

ي جميع المحافظات تسمي انشطة ....  -11
 
ي تخدم االنشطة االقتصادية وتوجد ف

 االنشطة التر

 كل ماسبق العالج االنتاج الخدمات

بة الخصبة يسمي  -12 ي مناطق توافر المياه العذبة والتر
 
ي يقوم به االنسان ف

 النشاطالنشاط التر

ي 
 الزراعي  السياحي  الصناعي  التعديت 

 الزراعة هامة لنا النها توفر لنا ...  -13

  المعادن المواد الخام فقط الغذاء فقط
 
 الغذاء والمواد الخام معا

 يصنع الخت   من ....  -14

 كل ما سبق الشعتر  الذرة القمح

 تصنع المالبس القطنية من الخيوط المصنوعة من نبات ....  -15

 القمح الكتان القطن االرز

ي يتم انتاجها من االبقار والجاموس واالغنام والماعز واالبل .......  -16
 من المنتجات الحيوانية التر

ول والغاز اللحوم وااللبان القطن والقمح الحديد والذهب  البتر
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1 
ي مرص ادي لتنوع .....  -7

 
بة والحرارة والمياه ف  اختالف الظروف الطبيعية كالتر

 المحاصيل الزراعية المنتجات الحيوانية المنشآت الصناعات

ي مرص ...  -18
 
 من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة ف

 النقل رأس المال السوق مصادر المياه

ي مرص  -19
 
ية لقيام الزراعة ف  من العوامل البشر

بة  المناخ السوق المياه التر

ي مرص -20
 
 من مصادر المياه ف

 كل ماسبق االمطار المياه الجوفية نهر النيل

ي مرص هو ..  -21
 
 المصدر الرئيسي للمياه العذبة ف

 كل ماسبق المياه الجوفية نهر النيل االمطار 

ي الزراعية بواسطة حفر  ...  يتم توزيــــع المياه -22
  من النيل لالراض 

ات اآلبار المصارف ع البحتر  التر

 نحصل علي المياه الجوفية من خالل ...  -23

ع نهر النيل االمطار  اآلبار والعيون التر

ي مرص المناطق الصحراوية و ......  -24
 
 من مناطق وجود المياه الجوفية ف

 كل ماسبق  دلتا النيل سيناء وادي النيل

ي مرص علي السواحل ...... لمرص -25
 
كز االمطار ف  تتر

قية الشمالية  الجنوبية الغربية الشر

ي مرص بكميات ...  -26
 
 تسقط االمطار ف

 نادرة قليلة متوسطة غزيرة

ي .....  -27
 
 تتمتر  مرص بوجود تربة خصبة ف

 كل ماسبق الواحات الدلتا وادي النيل

 لممارسة الزراعة علي مدار ..... مناخ مرص مالئم  -28

 العام الربيع الشتاء الصيف

 تنوع الحرارة والمناخ بير  الصيف والشتاء ساعد علي تنوع ..  -28

 المعادن المحاصيل الحرف الصناعات

ي مرص .....  -29
 
 من المحاصيل الصيفية ف

 الفول القطن الشعتر  القمح 

ي مرص ....  -30
 
 من المحاصيل الشتوية ف

سيم القطن  الذرة االرز الت 

 من الفواكه الصيفية -31

ي  الليمون
تقال اليوسف   العنب الت 
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 من الفواكه الشتوية  -32

 الموالح الذرة قصب السكر العنب

وات الشتوية ...  -33  من الخرص 

 العنب القطن االرز البصل

ي تقوم بزراعة االرض وحفر  -34
ية للزراعة التر عمن العوامل البشر  التر

 السوق النقل راس المال االيدي العاملة 

اء البذور واالآلت واالسمدة والمبيدات  -35 ي تقوم بشر
ية للزراعة والتر  من العوامل البشر

 السوق راس المال النقل االيدي العاملة 

ي تقوم بنقل المنتجات والبضائع ....  -36
ية للزراعة والتر  من العوامل البشر

 السوق راس المال النقل االيدي العاملة 

ية للزراعة لبيع المنتجات ..  -37  من العوامل البشر

 السوق راس المال النقل االيدي العاملة 

ي ....  -38
 
ي االبقار والجاموس ) الماشية ( ف  ترب 

 االنهار البحار الوادي والدلتا الصحراء

ي الصحراء -39
 
ي ف  ترب 

 ماسبقكل  االبل ) الجمال ( الماعز االغنام

ي الوادي والدلتا بسبب -40
 
كز الماشية ) االبقار والجاموس ( ف  تتر

 قلة الغذاء قلة المياه قلة العشب وفرة المياه والغذاء

ي الصحراء بسبب -41
 
 تتنشر االغنام والماعز واالبل ف

 وفرة العشب وفرة الغذاء وفرة المياه قلة المياه والعشب

 المياه العذبة ... من مصايد االسماك من  -42

ات المالحة البحر االحمر البحر المتوسط  نهر النيل البحتر

 من مصايد االسماك من المياه المالحة ....  -43

ات المالحة نهر النيل  ة نارص البحتر  فرعي  رشيد ودمياط بحتر

 لتحسير  االنتاج الزراعي تقوم الدولة بتوفتر ...  -44

 كل ماسبق الجيدةالبذور  المبيدات االسمدة

 من وسائل الري الحديثة ...  -45

 كل ما سبق الري بالرش الري بالغمر الري الدائم

وة الحيوانية تهتم الدولة بــ ....  -46  لتنمية التر

ي 
 الرعاية البيطرية  تحسير  االنتاج الزراعي  التعليم الزراعي  استصالح االراض 

ي  -47
وةتقوم الدولة باستصالح االراض   الزراعية لتنمية التر

 الصناعية المعدنية الزراعية الحيوانية
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 اجابات الدرس 

1 
النشاط 

 االقتصادي
 الزراعية 6 التعليم  5 كل ما سبق  4 التصدير 3 كل ما سبق  2

 الزراعي   12 الخدمات 11 السياحية 10 الصناعية  9 الساحلية  8 الصحراوية  7

13  
الغذاء والمواد 

 الخام معا
 16 القطن 15 كل ما سبق  14

اللحوم 
 واللبان

17 
المحاصيل 
 الزراعية

18  
مصادر 
 المياه

ع 22 نهر النيل 21 كل ما سبق  20 السوق  19  23 التر
االبار 

 والعيون
 سيناء  24

 28 كل ما سبق 27 قليلة  26 الشمالية  25
العام / 

 المحاصيل
سيم  30 القطن 29  الت 

 34 البصل 33 الموالح  32 العنب  31
االيدي 
 العاملة

 النقل  36 راس المال 35

  38 السوق  37
الوادي 
 والدلتا

 40 كل ما سبق 39
وفرة المياه 

 والغذاء
41 

قلة المياه 
 والعشب

 نهر النيل 42

43 
ات  البحتر
 المالحة

 46 الري بالرش 45 كل ما سبق  44
الرعاية 
 البيطرية

 الزراعية 47
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 يطلق علي عرص الدولة القديمة عرص .....  -1

ي   االضمحالل الرخاء االقتصادي بناة االهرامات المجد الحرب 

 بناء حجري ضخم متعدد الحجرات باحداها تابوت الملك يعرف بـــ ....  -2

ة المعبد  المسلة الهرم المقت 

ي مرص علي ...  -3
 
 االهرامات من اهم اثار العالم ويدل بناء االهرامات ف

 كل ماسبق التقدم االقتصادي للدولة ثراء الدولة تقدم المرصيير  

 منكاورع ( من ملوك الدولة ...  –خفرع  –خوفو  –الملوك اآلتية ) زورس  -4

 كل ماسبق الحديثة الوسطي  القديمة

ي الهرم  -5
 .. الملك زورس بت 

 المدرج االصغر  االوسط االكت  

 يعرف الهرم المدرج باسم هرم -6

 منكاورع خفرع سقارة خوفو

ي التاريــــخ هو هرم ...  -7
 
 أول هرم مدرج ف

 ) هرم زورس(سقارة المدرج  منكاورع خفرع خوفو

 يتكون هرم زورس المدرج ) هرم سقارة المدرج ( من .......... مصاطب ) درجات ( -8

5 6 7 8 

 مد الملك زورس حدود مرص الي جهة ....  -9

ق الجنوب الشمال   الغرب الشر

 مد الملك زورس حدود مرص الي ....  – 10

 فلسطير   فينيقيا بونت النوبة

 الملك خوفو صاحب الهرم ...  -11

 االصغر االوسط االكت   المدرج

 تصميمهمن احدي عجائب الدنيا السبع .... لضخامة حجمه وبراعة  -12

 هرم منكاورع ) االصغر ( هرم خفرع ) االوسط ( هرم خوفو ) الهرم االكت  ( الهرم المدرج

ي الملك خفرع الهرم ....  -13
 بت 

 االصغر االوسط االكت   المدرج

 امر الملك خفرع بنحت تمثال ....  -14

 ابو الهول الوزير الفرعون الكاتب

ي الملك منكاورع الهرم ....  -15
 بت 

 االصغر االوسط االكت   المدرج

شخصيات واحداث من الدولة القديمة –(  تاريــــخمة الشاملة للدرس األول ) المراجعة العا  
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ي مة الشاملة للدرس الالمراجعة العا
شخصيات واحداث من الدولة الوسطي  –(  تاريــــخ)  ثاب   

 .... بدأ عرص الدولة الوسطي بعد انتهاء الدولة القديمة بسبب  -1

ي 
 كل ماسبق انهيار الحكومة المركزية تفكك الوحدة انتشار الفوض 

 يسمي عرص الدولة الوسطي عرص ...  -2

ي  الرخاء االقتصادي بناة االهرامات  االضمحالل المجد الحرب 

وعات ...  -3 ي اهتم بها ملوك الدولة الوسطي مشر
وعات التر  من المشر

 ماسبقكل  التجارة الصناعة  الري والزراعة

ي  -4
 امنمحات الثالث ( من اشهر ملوك الدولة ....  -سنورست الثالث –الملوك اآلتية ) منتوحتب الثاب 

 المتأخرة الحديثة الوسطي  القديمة

 أعاد الوحدة مرة اخري الي البالد بعد انهيارها ونشر االمن واعاد االستقرار الملك .....  -5

ي 
 زورس امنمحات الثالث  سنورست الثالث منتوحتب الثاب 

ي من مدينة ...... عاصمة للبالد -6
 اتخد الملك منتوحتب الثاب 

 طيبة اواريس بوتو منف

 لـتأمير  حدود البالد والدفاع عنها اهتم سنورست الثالث بـ ...  -7

 التجارة الجيش والحمالت الصناعة الزراعة

يس الملك ....  -8 وستر  قام بحفر قناة ستر 

ي منتوحتب 
 امنمحات الثالث سنورست الثالث مينا الثاب 

يس بير  ..... و .....  -9 وستر  تربط قناة ستر 

 نهر النيل وخليج العقبة البحر المتوسط ونهر النيل  البحر االحمر ونهر النيل البحر االحمر والمتوسط

 قام ببناء سد الالهون الملك ......  -10

ي 
 امنمحات الرابع الثالثامنمحات  سنورست الثالث منتوحتب الثاب 

 اهتم امنمحات الثالث بشئون .....  -11

 الري والزراعة التجارة التعدين الصناعة 

ي امنمحات الثالث هرما له بالقرب من .....  -12
 بت 

 منف طيبة الفيوم سقارة

 سمي معبد أو قرص ......  -13
 
ا  كبتر

 
 أقام الملك امنمحات الثالث معبدا

 التيه الفيوم امنمحات الفرعون

ي شمالها هم ....  -14
 
ي احتالل مرص واستقروا ف

 
 قبائل رعوية جاءت من وسط اسيا نجحوا ف

 الهكسوس يبيير  لال اآلشوريير   المغول

 اتخذ الهكسوس من مدينة ... عاصمة لهم -15

 منف الفيوم طيبة اواريس

ي غزوهم لمرص سالح ....  -16
 
 استخدم الهكسوس ف

 المنجنيق السيوف  العجالت الحربية  المدافع

 
ي ....  -17

 
 عندما احتل الهكسوس مرص استقروا ف

  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



 

 

 اجابات درس شخصيات واحداث من الدولة القديمة
 سقارة 6 المدرج  5 القديمة  4 كل ما سبق 3 الهرم  2 بناة االهرامات 1

 هرم خوفو  12 االكت   11 النوبة 10 الجنوب  9 6  8 سقارة المدرج  7

 االصغر 15 ابو الهول  14 االوسط  13

 

قها جنوبــها شمالها  غربــها رسر

 بدأ الكفاح ضد الهكسوس من الوجه ...  -18

ي  البحري القبلي  ي  الغرب 
ر
ف  الشر

ي الحرب -19
 
 أول من بدأ الكفاح ضد الهكسوس الملك .... ولكنه قتل ف

 اياح حتب كامس احمس سقي   رع

ي الكفاح ضد الهكسوس بعد وفاة والده ....  -20
 
 تولي قيادة المرصيير  ف

 منتوحتب مينا كامس احمس

ي طرد الهكسوس من مرص هو ....  -21
 
 الملك الذي نجح ف

 سنورست احمس كامس سقي   رع

 جهز أحمس جيشه بسالح ...... الذي اخذه عن الهكسوس -22

 العجالت الحربية السيوف المنجنيق المدافع

ي شجعت احمس علي مواصلة الكفاح ضد الهكسوس وطردهم والدته الملكة ...  -23
 التر

ي 
 حتشبسوت نفرتاري اياح حتب نفرتيتر

 كره المرصيير  الهكسوس النهم .....   -24

 كل ماسبق  خربوا اآلثار المرصية هدموا المعابد المرصية اساؤا  معاملتهم

ي كفاحهم ضد الهكسوس هما .... و ..... الذين قتال  -25
 
 ف

 سقي   رع  و كامس اياح حتب   و  احمس احمس  و  كامس سقي   رع  و  احمس

 شخصيات واحداث من الدولة الوسطي اجابات 
ي   5 الوسطي   4 كل ماسبق 3 الرخاء االقتصادي  2 كل ماسبق 1

 
 طيبة 6 منتوحتب الثاب

7  
الجيش 

 الفيوم  12 الري والزراعة 11 امنمحات الثالث 10 البحر االحمر ونهرالنيل  9 سنورست الثالث  8 والحمالت

 القبلي   18 شمالها 17 العجالت الحربية 16 اواريس 15 الهكسوس  14 التيه  13

 كل ما سبق  24 اياح حتب 23 العجالت الحربية 22 احمس 21 كامس  20 سقي   رع  19

 سقي   رع وكامس  25

  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



 الدرس االول جغرافيا    الصف الرابع االبتدائي 

 البيع( -  االقتصادي النشاط. _الصناعة_ ٢.    الزراعة-.... )اإلنسان  بها يقوم التى االعمال هو .1

 كل ما سبق (  – الملبس -  المأكل- المسكن - من ) اإلنسان احتياجات توفير إلى االقتصادي النشاط يهدف- .2
  (سبق  ما كل _ ٤. التجار_ ٣.   الصناعة_ ٢.    الزراعة-)١ مص في االقتصادية األنشطة أهم من .3
 (سبق ما  كل-٤.  الذرة-٣. الشعير-٢.    القمح-  ) من المحاصيل الغذائية .4
 (  الرعي-.  النجارة-٣. الصناعة-٢.   الزراعة ) المياه بها يتوافر التي المناطق في اإلنسان به يقوم نشاط .5
 (سبق ما  كل_ ٤.  الجلود -٣.     اللبن-٢.    اللحوم .....)  الحيوانية المنتجات من .6

 السفنج (-٤.  اللبن-٣.  القمح-٢.     المطاط-) من السيارات اطارات تصنع .7

 التكنولوجيا ( –  الصناعية-.    البشرية.   _ الطبيعية-)   العوامل  من والمناخ التربة .8
 ( سبق ما كل -  الواحات-.    الدلتا -  ) الوادى  في موجودة مصر في الخصبة التربة .9

 (كل ما سبق  –  الشتوية المحاصيل-.  الصيفية المحاصيل )  تنوع إلى أدى المناخ تنوع .10

 الربيع (   - الموسمية-الشتوية  – .  الصيفيه-١)المحاصيل من واالرز والذرة القطن .11

 الربيع (   - الموسمية- الشتوية – .  الصيفيه المحاصيل من والفول البرسيم و القمح .12

 ) سبق  ما كل-٤.االمطار-٣  الجوفية المياه-٢.  النيل نهر-١)حيث مصر في موارد تتعدد .13

 )سبق ما كل-٤. االمطار-٣  الجوفية المياه-٢.  النيل نهر-١ ) مصر في للمياه الرئيسي المصدر .14

 )السدود-٣.  القناطر-٢ . والريحات الترع-١ ) طريق عن  النيل نهر من المياه نقل يتم .15

 األنهار ( –  الترع-.   والعيون االبار-٢ .  القناطر-١)من الجوفية المياه على الحصول يتم .16

   الغربية (  – الشرقية-.   الشمالية-٢.  لجنوبية) ا السواحل على األمطار تتركز .17

 الدلتا ( – الجبال-.  االنهار-٢.  الصحراء-١ ) و  سيناء في الجوفية المياه تنتشر .18

 ) سبق  ما كل- السوق-.  المال رأس-  العاملة االيدى-١)... الزراعة لقيام البشرية العوامل من .19

 )القنطرة-  السد-.  الترع -.    لرياح)ا الزراعية  لألراضي المياه لتوصيل حفرها يتم مائية قناه .20

 )زراعية تنمية-٣  .صحراوية تنمية-٢.  صناعية تنمية-١)الزراع اإلنتاج تنمية إلى تهدف عملية .21

 )الماشية.   االبل-.  االغنام-.   الماعز-)   والدلتا الوادي في.... تربية تكثر .22

 أوروبا (  –   الصحراء-٣ .   الدلتا-٢.   الوادى-١)... في واالبل والماعز األغنام تربى .23

 )  سبق ما  كل-٤ . السباقات-٣.    الغذاء-٣   النقل-....) في الحيوانات تستخدم .24

   التمر ( – الطماطم  –الفاكهة  – القمح)  ....  من الخبر يصنع .25

 ) سبق  ام كل-.   مالحة-٢.     عذبة-  ) ......    مياه مصايد  مصر في يوجد .26

 ) معا  ٣ و٢-. االحمر البحر-.  المتوسط البحر-.  النيل نهر)في   المالحة المياه أسماك  توجد .27

 ) البلطي-.  الجمبري-.   المحار-)  العذبة المياه اسماك أمثلة من .28

 البردى ( – القطن-٣ .  الكتان-٢.  الحرير-١     )      ..........  من القطنية المالبس تصنع .29

 النبات (  -٤   التربة-٣     المحصول-٢      الفالح )   رعاية مستوى رفع  على الدولة تعمل .30
  والبذور والمبيدات األسمدة توفير الزراعية االراضي من المزيد استصالح-الزراعة  لتنمية الدولة  جهود من .31

  (كل ما سبق  –  الزراعة في الحديثة باألساليب  االخذ- الجيدة
 ) الخدمات-٤.  التجارية-٣.   الصناعية-٢.  االقتصادية-١  ) أنشطة  من والتعليم الصحة .32

 

 

 

 

 

 

  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



 الدرس االول تاريخ

   

 اختر من بين القوسين  

 الرخاء االقتصادي( –  بناة االهرامات – يطلق على عصر الدولة القديم الحربى  .1
 المالعب ( –المنازل  – االهراماتبنى ملوك الدولة القديمة الكثير من .........    )  .2

 تخلف (  –  عظمة – تدل االهرامات على ....... المصريين القدماء. )تأخر  .3

 منزل (  – قصر  –  هرميتكون من عدد من الحجرات ......   )هو بناء حجري ضخم  .4
 (  الملك – الخادم   – توضع في إحدى حجرات الهرم تابوت .......       ) الوزير  .5
 ( معبد -  مسجد – يقام ........ بجوار الهرم للصالة على المتوفى.   )منزل   .6

 ( سقارة -خفرع   –بنى الملك زوسر هرم .......                  ) خوفو   .7
 القاهرة ( -  دهشور – ادفو                          (    هرم سقارة يوجد في .......  .8

 ( سقارة -ابو الهول  – اول بناء حجري في  التاريخ ......             )خوفو    .9

 ( ٨__  ٦__  ٩اطب        )يتكون هرم سقارة من ........ مص  .10
 (  المدرج -الطويل   – يطلق على هرم زوسر الهرم .......             ) الصغير  .11
 شرقا  (  –   جنوبا – مد الملك زوسر حدود مصر ........             )شماال   .12

 (  زوسر – سيطر ....... على النوبيين.                ) أحمس _ خوفو  .13

 سنفرو ( –  خوفو-...                ) زوسر صاحب الهرم االكبر .....  .14
 الكرنك ( – ابو الهول   –  هرم خوفواحد عجائب الدنيا السبع .......             )  .15
 المعبد ( –  لهرم االكبرا  – يتميز ....... بضخامة حجمه وبراعة تصميمه.   ) الهرم األصغر  .16

 ( خفرع – منكاورع   – صاحب الهرم األوسط .......               )خوفو  .17
 (  منكاورع – خفرع  –الملك ...... صاحب الهرم األصغر.         ) خوفو  .18

 خوفو (  – خفرع  – ابو الهول  أمر الملك خفرع بنحت ........             )  .19
 (  اسد – حمار  – ...... ) بقرة تمثال ابو الهول رأسه رأس انسان و جسمه جسم. ..  .20
 _الفالح (  الكاتبمن اروع التماثيل التي تركها المصري القديم ........ )تمثال خوفو _  .21
 ( الكاتبالطبيب _  –كانت وظيفة ........ محل تقدير  و احترام     ) المهندس     .22

 _ وزير _فرعون (  حاكم إقليم كان الكاتب يرقى للمناصب الكبرى مثل.......    ) .23

 الدولة الوسطي ( (من هنا يبدأ الدرس الثاني 

 _ الوسطى ( القديمةتفكك وحدة البالد من عوامل انهيار الدولة  ..........       ) الحديثة _   .24
 _ الكهنة _ الكاتب(  الحكومةأدى إلى انهيار الدولة القديمة. )   انهيار سلطة ........ المركزية .25

 خوفو ( - منتوحتب الثانيلبالد واسس الدولة الوسطى .......    )مينا _استطاع توحيد ا  .26
 ( طيبة – الشام  – كان منتوحتب الثاني أحد حكام ........         ) منف  .27
 خفرع(   –  الثالثسنوسرت  – امنمحات االول   .……   (    قاد الحمالت واهتم بالجيش   .28

 (   سيزوستريس)السويس _بنما _              النيلنهر  بقناة ........ تربط البحر االحمر  .29

 ( الجنوبية_ عمل سنوسرت الثالث على تأمين حدود مصر ........ وأقام لوحه. )الشمالية _الشرقية _ ٣٠     

 ( سنوسرت – فو  خو – سميت قناة سيزوستريس بهذا االسم نسبة للملك .........   ) رمسيس -٣١     

 (  التجارة – الزراعة  – حفر قناة سيزوستريس عمل على تنشيط حركة ........    ) الصناعة -٣٢      

 خليج السويس (-_ خليج العقبة  النيلقناة سيزوستريس تربط البحر االحمر بالبحر المتوسط عن طريق..... )  -٣٣      

 العقبة ( – سيزوستريس  – ) قناة السويسالبحر االحمر بالبحر المتوسط فى العصر الحديث تم حفر...... لتصل -٣٤      

 _ التأخر _ الفوضى ( العمالت األجنبية قناة السويس تسهم في نمو االقتصاد ومصدر ل........   )  -٣٥       

 خوفو(    –  امنمحات الثالث  – أهتم ............ بشئون الزراعة و الري.       ) امنمحات االول  -٣٦       

 (  الالهونمنمحات الثالث سد .........                      ) العالي _ اسوان _ ا  اقام -٣٧     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية       

    

   سلسلة الطيب طيب التعليمية                               

                     

  سلسلة الطيب طيب التعليمية

 

سلسلة الطيب طيب التعليمية 

سلسلة الطيب طيب التعليمية                               



 ( الفيوم – القاهرة  – سد الالهون حمى اراضي ......... من الفيضان.       ) الجيزة   -٣٨

 االهرام ( – المباني   –  االراضيزاد سد الالهون من مساحة.........   الزراعية         )  -٣٩

 قرية (  –  هرم –بنى امنمحات الثالث ........قرب الفيوم.                 )منزل - ٤٠

 قصر المنتزه (  –عابدين  _قصر هالتي معبد سمى المعبد الذى بناه امنمحات الثالث ب.......         ) -٤١

 _ الكهرباء _ الهواء ( المياه)               الفيوم لتوفير ........في  الالهون بني السد  -٤٢

 اسوان ( -السد العالي   –   الالهون) القديم حمى مصر من اخطار الفيضان في العصر  ..……-٤٣

 الليبين (  –  الهكسوس – ..... ) المغول  احتلوا مصر واتخذوا من اواريس عاصمة لهم -٤٤

 (  اواريسعاصمة الهكسوس ........                                 ) العريش _ طنطا _  -٤٥

 _قوة _ بطش (  ضعفنجح الهكسوس في احتالل مصر بسبب........ الملوك.   )-٤٦

 احب (  – احترم  – اساءمعاملة المصريين.                          )الهكسوس   .……-٤٧

 ( األثارقام الهكسوس بهدم المعابد و تخريب..........              ) المنازل _ االراضي _  -٤٨

 أحمس (  – امون  – سقنن رع استشهد في حرب التحرير .........                          )  -٤٩

 (سقنن رع  – كامس    – .........                                          ) خوفو  والد أحمس .-٥٠

 الصليبين (- الهكسوس – ) المماليك             رأى ضرورة طرد......... من مصرسقنن رع  -٥١

 أحمس (  – خوفو  – كامساستشهد بعد والده في حرب الهكسوس .........             )  -٥٢

 كامس ( – أحمس – الصعيد و كون جيش قوى وطرد الهكسوس...   ) مينا   وحد أقاليم-٥٣

 خوفو (  – مينا  –  أحمسجهز جيش من العجالت الحربية ..........                   ) -٥٤

 (  أياح حتب –شجرة الدر -كان للمرأة دور عظيم كزوجة وام مثل دور.......           ) حتشبسوت  -٥٥
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